
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400       

โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

 การสือ่สารดว้ยภาษาพดูอยา่งสรา้งสรรค ์
ในงานขายและบรกิาร 

 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากดั จากเยอรมน ี

จากประสบการณต์รงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 
 

1 ธนัวาคม 2565 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 
หลกัการและเหตผุล 

การสือ่สารถอืวา่เป็นปัจจัยหนึง่ทีส่าํคญัตอ่การทํางานประจําวนัของทกุคน  เพราะการสือ่สาร เป็นปัจจัยหนึง่ 
.... ซึง่กอ่ใหเ้กดิความสําเร็จในการทํางาน  .... ไมว่า่จะเป็น พนกังานขาย  หรอื  พนกังานบรกิาร ลว้นตอ้งสือ่สาร
กบัลกูคา้....    ดว้ยภาษาการสือ่สารที ่ถกูตอ้ง .. ชดัเจน .. ตรงประเด็น .. และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ หากบคุลากรมปีระสทิธภิาพในการสือ่สารยอ่มทําใหอ้งคก์รไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัอกีดว้ย 

หลกัสตูร การสือ่สารดว้ยภาษาพดูอยา่งสรา้งสรรคใ์นงานขายและบรกิาร จงึถกูพัฒนาขึน้มาเพือ่มุง่เนน้
ให ้พนกังานขาย หรอื พนกังานบรกิาร ไดพั้ฒนาทักษะการสือ่สารดว้ยภาษาพดูไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สามารถ สือ่สาร
เขา้ใจและตรงวัตถปุระสงค ์เมือ่จบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นนีไ้ดด้ว้ยตนเอง 
 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบวธิขีองการสือ่สารดว้ยภาษาพดูอยา่งสรา้งสรรคใ์นงานขายและบรกิาร   ได ้
อยา่งเขา้ใจถกูตอ้ง 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกธ่รุกจิ 
 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1: การสือ่สารดว้ยภาษาพดูกบังานขายและบรกิาร 
1. ประเด็นสําคญัของการสือ่สารดว้ยภาษาพดู 
2. องคป์ระกอบของการสือ่สารดว้ยภาษาพดู 
3. ทกัษะการสือ่สารดว้ยภาษาพดูอยา่งสรา้งสรรคใ์นงานขายและบรกิาร 

 ชดัเจน  
 กะทดัรดั  
 ไดใ้จความ  
 เขา้ใจงา่ย  
 ตรงประเด็น 
 ตามเป้าหมาย 

4. อทิธพิลของภาษาพดูในโลกธรุกจิ  .... 
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 งานขาย 
 งานบรกิาร 

5. กจิกรรม:  ฝึกฝนทกัษะการสือ่สารดว้ยภาษาพดูอยา่งสรา้งสรรค ์ 
6. กจิกรรม:  เทคนคิการสรรคส์รา้งภาษาพดูใหช้ดัเจน ... เขา้ใจงา่ย ... ตรงประเด็น 

 
Module 2: การพฒันาการสือ่สารดว้ยภาษาพดู 
7. ปจัจยัอืน่ ๆ ทีส่ง่ผลตอ่การสือ่สารดว้ยภาษาพดู 

 การฟัง 
 ทัศนคต ิ
 บคุลกิภาพ 

8. อปุสรรคและปัญหาทีม่ผีลตอ่การสือ่สารดว้ยภาษาพดู 
9. กจิกรรม: วธิกีารขจดัอปุสรรคและปญัหาทีม่ผีลตอ่การสือ่สารดว้ยภาษาพดู 
10. กจิกรรม:  กรณีศกึษาการสือ่สารดว้ยภาษาพดูทีเ่พิม่ข ึน้กบัโลกธรุกจิ 
11. สรปุคําถาม-คําตอบ 

 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 
บคุคลท ัว่ไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 
บคุคลท ัว่ไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
          และ Scan ใบ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่hipotraining@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ําระมาแลว้   
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    
 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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